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З А П И С Н И К 

 

 са 4. седнице Управног одбора Планинарско-смучарског савеза Војводине, 

одржане 22.10.2011. великој сали Спортског савеза Војводине у Новом Саду са 

почетком у 11,00 h.  
ПРИСУТНИ ЧЛАНОВИ УПРАВНОГ ОДБОРА: Миодраг Јововић, Исо Планић, Миливој 
Ердељан и Иван Томик  

ОДСУТНИ: Милорад Влаховић, Раде Радовановић, Драган Лалић. 
 

 

Дневни ред: 
 

1. Извештај о раду Секретаријата; 
2. Извештај комисија Савеза за 2011; 

3. План рада комисија за 2012; 
4. Финансијски план за 2012; 

5. Пријем нових чланица у Савез; 
6. Jeсења Скупштина Савеза 
7. Разно. 

 

Једногласно је прихваћен дневни ред. 

 
Ад. 1. 

 

Секретаријат Савеза је одржао 10 седница од предходне седнице Управног одбора 
и решавао текуће проблеме Савеза.  

Осмишљен је садржај будућег Планинарско еколошки рекреатвини центар ПЕРЕЦ 

Орлово бојишту. 
Израђен и откривен споменик Дрен Мандићу у Суботиви.  
У циљу реализације међурегионалног пројекта Cross-border Sport Climbing League 

који води ЖПК Спартак, Суботица, који  је застао у реализацији због недостатка 
новца, Секретаријат је одлучио да се обрати Фонду за развој Војводине ради помоћи  
и поѕајмице од 400000.00 динара. 

Одлучено је да се прихвати позив Секретаријата за рад, запошљавање и 
равноправност полова Владе АПВ –  укључимо на пројекту подизања Центра за обуку 
одраслих  у радним вештинама који се проводи у сарадњи АДА (Аустријска развојна 

агенција) и РСДЕП (пројекат за развој  кроз економско социјалне пројекте - иза ИПА 
ПРОЈЕКАТА). Наша обавеза је да консултански учествујемо у изградњи и коришћењу 
стене за спортско пењање и обуку за рад на висини. 

На састанку 11.10.2011. у Националном парку Фрушка гора којем су 
присуствовали директор Националног парка, председник савеза и престацник ПСД 
Стражилово, Ср. Карловци, договорено је да ће национални у целости (50 кубика) 

дати грађу за покривање планинарског дома према достављеној документацији од 
стране ПСД Стражилово, Ср. Карловци. 

Са Националном парком Фрушка гора је договорено да ће спомен обележја на 

Фрушкој гори бити уређења на пролеће од стране Националног парке према идејном 
решењу Ото Јана. 

 

Ад. 2. 
 

Председници комисија су поднели извештај за 2011. годину и све што је 
планирано реализовано је. Једногласно су усвојени извештаји. 
Прилог: Извештај о раду комисија за 2012. 

 

Ад. 3. 
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Председници комисија су писмено поднели план рада комисија за 2012. годину. 

Једногласно су усвојине планови рада комисија за 2012. годину 

Прилог: План рада комисија за 2012. 

 
Ад 4. 

 
Једногласно је усвојен расподеле средстава из редовног буџета АП Војводине: 

комисија за оријентацију 8 %  

комисија за алпинизам 8 % 

комисија за спортско пењање 8 % 

комисија за планинатство 13 % 

за рад канцеларије 30 % 

Експедиција Музтаг Ата 2012. 20 % 

признања за такмичења 3 % 

издавање књиге 10 % 

 

Ад. 5. 
 

Једногласно је одлучено да се СК Орловац, Нови Сад прими у чланство савеза 

пошто су доставили потребну документацију (Решење од министарства бр:661-02-
273/2011-03). 

Ад.6. 

 
Јесења Скупштина савеза одржаће се у суботу 26.11.2011. године са 

почетком у 11 часова у планинарском дому на Иришком венцу.  
 

Ад. 8. 

 
Зоран Вукманов нас је писмено известио у вези  трекинг лиге. Идеја је да 

се укључи Фрушкогорски маратон, Буковачки маратон, Делиблатска пешчара, 
Суботичка пешчара и једна акција на Вршачким планинама али са њима није још 
контактирао и још једна акција по конкурсу који би био расписан. Основна идеја 

је да мора постојати минимално три стазе разлиците дужине и да свако стазу 
прелази у темпу који му одговара,  

Иван Томик извештава да прикупљање и обједињавање грађе за издавање 
уџбеника за школовање свих планинарских кадрова (за планинаре, алпинисте, 
оријентирце, спортске пењаче ...) не иде планираним темпом, због великог обима 

грађе. Управни одбор инсистира да се што је могуће пре приступи издавању 
уџбеника. 

Одлучено је да се у циљу унапређења планинарског спорта, по друштвима 
у Војводини одрже предавања о планинарској опреми. 

Одлучено је да се планинарским друштвима предложи сарадња са 
Националном Парком Фрушка гора на одржавању младог засада храста и букве. 

 

 Састанак завршен у 13,15 h. 
  


